
SIMULADO – LIÇÃO 1 

1. Durante um jogo, Aurora avança para a fase de combate, e durante a etapa 
de declaração de atacantes não declara nenhum atacante. Quantas etapas 
esta fase terá? 

2. Em quais fases e etapas os jogadores recebem prioridade? 

3. Quando as habilidades com "no início da etapa final" desencadeiam?E 
aquelas que dizem "no final do turno"? 

4. Se eu não quero atacar, quantas fases meu turno terá? 

5. Qual é a primeira coisa que acontece durante a etapa de declaração de 
bloqueadores? 

6.  Eu estou atacando com uma criatura 5/5 e meu oponente a bloqueia com 
uma 1/1, uma 1/5, e uma 3/3. Quando ocorre a ordenação das criaturas 
bloqueadoras? Quem faz isso? Quando o dano é atribuído? 

7. Antioco está me atacando e eu possuo uma criatura com Lampejo que eu 
gostaria de usar para bloquear. Qual é um ultimo momento em que posso 
conjurar minha criatura para bloquear com ela? 

8. Eu possuo um Capturar Pensamento em minha mão e gostaria de remover 
o último card que meu oponente tem sem sua mão antes que ele compre um 
card. Durante a etapa de compra, antes de comprar um card, eu conjuro 
Acelerar e depois Capturar Pensamento, mas meu oponente não concorda 
com minhas ações. Quem está correto? 

 

9. Durante a etapa de dano de combate, quais ações ou decisões um jogador 
deve tomar, e quais são opcionais? 

10. Quando uma criatura deixa de ser atacante? E de ser bloqueadora? 



11. Meu oponente bloqueia minha 5/3 com sua 3/3. Eu conjuro um Raio na 
criatura dele, e em resposta ele regenera sua criatura. Quanto dano meu 
oponente recebe? Por que? O que acontece exatamente? 

 

12. O que acontece na etapa de limpeza? 

13. O que são ações baseadas-no-estado? Elas usam a pilha? Elas acontecem 
antes ou depois de um jogador receber prioridade? 

14. Se um jogador coloca mana em sua reserva de mana durante a 
manutenção, em qual momento a mana não utilizada deixa sua reserva de 
mana? 

15. Quais fases e etapas um turno normal possui? Quais são? 

16. Aaron possui um Ursos Cinzentos e o declara como criatura atacante. 
Nancy quer virar os Ursos com seu Ímã do Tombo para evitar ser atacada. Ela 
pode fazer isso? 

 

17. Amanda controla Moggs Confusos encantado com Febre Sanguinária, e 
um Ursos Cinzentos. Quais são todas as possíveis declarações de ataque 
legais Amanda pode fazer? 



 

 

18. Jogadores recebem prioridade entre quando o dano é atribuído e quando 
o dano é causado? 

19. Nomeie três ações baseadas-no-estado que ocorrem durante o combate. 

  


